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1635
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 2 listopada 2007 r.
w sprawie sposobu oznakowania byd∏a, owiec i kóz oraz Êwiƒ, okreÊlenia wzorów znaków identyfikacyjnych
oraz wymagaƒ i warunków technicznych kolczyków dla zwierzàt gospodarskich2)
Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt
(Dz. U. Nr 91, poz. 872, z 2005 r. Nr 100, poz. 837 oraz
z 2007 r. Nr 52, poz. 345 i Nr 64, poz. 429) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. 1. Kolczyk lub jego duplikat zak∏ada si´ zwierz´ciu gospodarskiemu w sposób pozwalajàcy na ∏atwe odczytanie numeru identyfikacyjnego tego zwierz´cia oraz uniemo˝liwiajàcy ponowne u˝ycie kolczyka lub jego duplikatu, je˝eli zostanà usuni´te.
2. Kolczyk i jego duplikat powinny byç wykonane
z gi´tkiego, lekkiego i nietoksycznego tworzywa oraz
skonstruowane w taki sposób, aby nie raniç zwierz´cia i nie szkodziç jego zdrowiu.
3. Kolczyk lub jego duplikat po za∏o˝eniu na ma∏˝owin´ usznà zwierz´cia powinien pozostaç w stanie
nienaruszonym.
§ 2. 1. Kolczyk sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci — cz´Êci
zak∏adanej po wewn´trznej stronie ma∏˝owiny usznej,
zwanej dalej „cz´Êcià ˝eƒskà”, i cz´Êci zak∏adanej po
zewn´trznej stronie ma∏˝owiny usznej, zwanej dalej
„cz´Êcià m´skà”.
2. WysokoÊç cz´Êci ˝eƒskiej i cz´Êci m´skiej wynosi:
1) nie mniej ni˝ 45 mm i nie wi´cej ni˝ 83 mm —
w przypadku kolczyka dla byd∏a;
2) nie mniej ni˝ 26 mm i nie wi´cej ni˝ 59 mm —
w przypadku kolczyka dla owiec i kóz.
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca
2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz
z 2007 r. Nr 38, poz. 244).
2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r.
w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierzàt (Dz. Urz. WE
L 355 z 05.12.1992, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalnie, rozdz. 3, t. 13, str. 232), rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiajàcego system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz
oraz zmieniajàcego rozporzàdzenie (WE) nr 1782/2003
i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz. Urz. UE L 5
z 09.01.2004, str. 8, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 42, str. 56) oraz decyzji Komisji
2006/968/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonujàcej rozporzàdzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania
owiec i kóz (Dz. Urz. UE L 401 z 30.12.2006, str. 41).

3. SzerokoÊç cz´Êci ˝eƒskiej i cz´Êci m´skiej wynosi:
1) nie mniej ni˝ 55 mm i nie wi´cej ni˝ 63 mm —
w przypadku kolczyka dla byd∏a;
2) nie mniej ni˝ 26 mm i nie wi´cej ni˝ 46 mm —
w przypadku kolczyka dla owiec i kóz.
4. Ârednica kolczyka dla owiec i kóz zawierajàcego
identyfikator, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2
lit. b ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt, zwany dalej „elektronicznym identyfikatorem”, wynosi nie mniej ni˝ 26 mm
i nie wi´cej ni˝ 32 mm.
5. Ârednica kolczyka dla Êwiƒ wynosi nie mniej ni˝
27 mm i nie wi´cej ni˝ 35 mm.
§ 3. 1. Na kolczyku dla byd∏a, owiec i kóz znajduje
si´ umieszczony w sposób czytelny i trwa∏y:
1) numer identyfikacyjny zwierz´cia sk∏adajàcy si´
z 14 znaków o wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 5 mm,
z których:
a) dwa pierwsze — to litery „PL”,
b) dwa nast´pne — to cyfry oznaczajàce numer
serii kolczyka,
c) dziewi´ç nast´pnych — to cyfry oznaczajàce numer zwierz´cia,
d) ostatni znak — to cyfra kontrolna;
2) znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencjà”.
2. Na cz´Êci ˝eƒskiej kolczyka dla byd∏a oprócz danych, o których mowa w ust. 1, znajduje si´ umieszczony w sposób czytelny i trwa∏y linearny kod kreskowy — dwa z pi´ciu przeplatany.
3. Na cz´Êci ˝eƒskiej kolczyka dla Êwiƒ znajduje si´
umieszczony w sposób czytelny i trwa∏y:
1) numer siedziby stada, sk∏adajàcy si´ z 14 znaków
o wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 5 mm, z których:
a) dwa pierwsze — to litery „PL”,
b) dziewi´ç nast´pnych — to cyfry oznaczajàce
numer identyfikacyjny posiadacza zwierzàt,
w tym ostatnia cyfra kontrolna,
c) trzy ostatnie — to cyfry oznaczajàce numer siedziby stada, w którym zwierz´ si´ urodzi∏o;
2) znak graficzny Agencji.

Dziennik Ustaw Nr 220

— 15817 —

§ 4. Tatua˝ Êwini zawierajàcy numer, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, umieszcza si´ w sposób czytelny i trwa∏y w obu ma∏˝owinach usznych Êwini albo na
jej grzbiecie, z tym ˝e w prawej ma∏˝owinie usznej tatuuje si´ 7 pierwszych znaków tego numeru, a w lewej
pozosta∏e znaki tego numeru.
§ 5. Elektroniczny identyfikator umieszcza si´
w kolczyku dla owiec i kóz, w pow∏oce z tworzywa
sztucznego, w tej cz´Êci kolczyka, na której jest
umieszczony numer identyfikacyjny zwierz´cia, przy
czym elektroniczny identyfikator i cz´Êç kolczyka,
w której znajduje si´ ten identyfikator, stanowià ca∏oÊç.
§ 6. 1. Na duplikacie kolczyka dla zwierzàt gospodarskich umieszcza si´ dane, które znajdowa∏y si´ na
utraconym lub uszkodzonym kolczyku, z tym ˝e na duplikacie:
1) kolczyka dla byd∏a oraz owiec i kóz niezawierajàcego elektronicznego identyfikatora nad literami „PL” umieszcza si´ cyfr´ rzymskà oznaczajàcà
kolejny numer duplikatu;
2) kolczyka dla Êwiƒ oraz owiec i kóz zawierajàcego
elektroniczny identyfikator przed literami „PL”
umieszcza si´ cyfr´ rzymskà oznaczajàcà kolejny
numer duplikatu.
2. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka
dla zwierzàt gospodarskich, którym by∏o oznakowane
zwierz´ przywiezione z innego paƒstwa b´dàcego
cz∏onkiem Unii Europejskiej, na duplikacie kolczyka
umieszcza si´ numer identyfikacyjny zwierz´cia
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gospodarskiego nadany w tym paƒstwie oraz cyfr´
rzymskà oznaczajàcà kolejny numer tego duplikatu
wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej i umieszczonà:
1) nad symbolem paƒstwa, w którym zwierz´ zosta∏o oznakowane — w przypadku duplikatu kolczyka
dla byd∏a, owiec i kóz;
2) przed symbolem paƒstwa, w którym zwierz´ zosta∏o oznakowane — w przypadku duplikatu kolczyka dla Êwiƒ oraz owiec i kóz zawierajàcego
elektroniczny identyfikator.
§ 7. 1. Wymagania i warunki techniczne, jakie powinny spe∏niaç kolczyki dla zwierzàt gospodarskich
i ich duplikaty, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
2. Wzory kolczyków dla zwierzàt gospodarskich
i ich duplikatów sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania byd∏a, owiec i kóz oraz Êwiƒ, okreÊlenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagaƒ
i warunków technicznych kolczyków dla zwierzàt
gospodarskich (Dz. U. Nr 136, poz. 1455, Nr 160,
poz. 1677 i Nr 182, poz. 1884).
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. H. Kowalczyk

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. (poz. 1635)

Za∏àcznik nr 1

WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINNY SPE¸NIAå KOLCZYKI DLA ZWIERZÑT
GOSPODARSKICH I ICH DUPLIKATY
1. Kolczyk i jego duplikat powinny byç ∏atwe do za∏o˝enia.
2. Cz´Êç m´ska i cz´Êç ˝eƒska kolczyka i jego duplikatu stanowi ca∏oÊç przeznaczonà do jednorazowego u˝ycia.
3. Kolczyk i jego duplikat zabezpiecza si´ przed powtórnym u˝yciem poprzez zniszczenie po∏àczenia pomi´dzy
cz´Êcià m´skà i cz´Êcià ˝eƒskà przy ich rozdzielaniu.
4. Si∏a rozciàgajàca, równoleg∏a do osi po∏àczenia cz´Êci m´skiej z cz´Êcià ˝eƒskà kolczyka i jego duplikatu,
przy której dochodzi do zniszczenia po∏àczenia mi´dzy tymi cz´Êciami, powinna wynosiç nie mniej ni˝ 260 N.
5. Sta∏a odleg∏oÊç zapobiegajàca martwicy ucha mi´dzy wewn´trznymi Êciankami po∏àczonych cz´Êci m´skiej
i cz´Êci ˝eƒskiej kolczyka i jego duplikatu powinna wynosiç od 8 do 12 mm.
6. M´skà cz´Êç kolczyka i jego duplikatu wyposa˝a si´ w trzpieƒ zakoƒczony szpicem, przy czym w przypadku gdy
ten szpic jest wykonany z metalu lub stopu metali, materia∏ ten powinien byç odporny na korozj´.
7. Tworzywo i barwniki u˝yte do produkcji kolczyka i jego duplikatu, jak równie˝ barwniki u˝yte do wykonania
nadruku na tym kolczyku i jego duplikacie powinny byç dopuszczone do kontaktu z ˝ywnoÊcià i odporne na
dzia∏anie czynników atmosferycznych, w tym zmiany temperatur w przedziale od –30 °C do +40 °C.
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Za∏àcznik nr 2

WZORY KOLCZYKÓW DLA ZWIERZÑT GOSPODARSKICH I ICH DUPLIKATÓW
I. Wzór kolczyka dla byd∏a

A. Cz´Êç ˝eƒska
znak graficzny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w przypadku duplikatu kolczyka:
cyfra rzymska oznaczajàca
kolejny numer duplikatu
symbol paƒstwa
2 cyfry — numer serii

45—83 mm

kod kreskowy
9 cyfr — numer zwierz´cia

1 cyfra — cyfra kontrolna

55—63 mm

B. Cz´Êç m´ska
znak graficzny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w przypadku duplikatu kolczyka:
cyfra rzymska oznaczajàca
kolejny numer duplikatu
symbol paƒstwa
45—83 mm
2 cyfry — numer serii
9 cyfr — numer zwierz´cia
1 cyfra — cyfra kontrolna

55—63 mm
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II. Wzór kolczyka dla Êwiƒ

A. Cz´Êç ˝eƒska

9 cyfr — numer identyfikacyjny
posiadacza zwierzàt, w tym
ostatnia cyfra kontrolna
symbol paƒstwa

w przypadku duplikatu kolczyka:
cyfra rzymska oznaczajàca
kolejny numer duplikatu

znak graficzny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa umieszczony
w cz´Êci Êrodkowej lub na ko∏nierzu
kolczyka

3 cyfry — numer siedziby
stada, w którym urodzi∏o si´
zwierz´

27—35 mm

B. Cz´Êç m´ska

27—35 mm
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III. Wzór kolczyka dla owiec i kóz

A. Cz´Êç ˝eƒska
znak graficzny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
w przypadku duplikatu kolczyka:
cyfra rzymska oznaczajàca kolejny
numer duplikatu
symbol paƒstwa
2 cyfry — numer serii
9 cyfr — numer zwierz´cia

26—59 mm

1 cyfra — cyfra kontrolna

26—46 mm

B. Cz´Êç m´ska
znak graficzny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
w przypadku duplikatu kolczyka:
cyfra rzymska oznaczajàca kolejny
numer duplikatu
symbol paƒstwa
2 cyfry — numer serii
9 cyfr — numer zwierz´cia

26—59 mm

1 cyfra — cyfra kontrolna

26—46 mm
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IV. Wzór kolczyka dla owiec i kóz zawierajàcego elektroniczny identyfikator
a) wzór I

A. Cz´Êç ˝eƒska

2 cyfry — numer serii

9 cyfr — numer zwierz´cia

symbol paƒstwa
w przypadku duplikatu
kolczyka:
cyfra rzymska oznaczajàca
kolejny numer duplikatu
znak graficzny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa umieszczony
w cz´Êci Êrodkowej lub
na ko∏nierzu kolczyka

1 cyfra — cyfra kontrolna

26—32 mm

B. Cz´Êç m´ska

26—32 mm
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b) wzór II
A. Cz´Êç ˝eƒska

26—32 mm

B. Cz´Êç m´ska

2 cyfry — numer serii

9 cyfr — numer zwierz´cia

symbol paƒstwa
w przypadku duplikatu
kolczyka:
cyfra rzymska oznaczajàca
kolejny numer duplikatu

znak graficzny Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

1 cyfra — cyfra kontrolna

26—32 mm

